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ПРАБ ЛЕ МЫ І РА ШЭН НІ

ЧЫС ТА ТАМ, 
ДЗЕ ПРЫ БІ РА ЮЦЬ...
У рэ дак цыю «МС» па тэ ле фа на ва лі дач ні кі з вёс кі 
Ду бо вы Лог Чэр вень ска га ра ё на. Спра ва ў тым, 
што яны за рэ гіст ра ва ны ў Мін ску, а вяс ной і ле там 
пра жы ва юць у вёс цы. З кра са ві ка па каст рыч нік 
за клю чы лі да га вор на вы ваз цвёр дых бы та вых 
ад хо даў з Чэр вень скай жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кай. Згод на з да мо вай, смец це па він ны 
за бі раць кож ную дру гую і чац вёр тую пят ні цу. Але 
прай шло тры тыд ні, а яно, аку рат на спа ка ва нае ў 
мя хі, так і ста я ла за ва ро та мі. Ра зам з тым, у ЖКГ 
сцвяр джа лі, што смец це вы ве зе на — пры нам сі, так 
«па каз вае на ві га тар», па якім дыс пет чар кант ра люе 
марш ру ты спец аў та транс пар ту. Але ж і са мае 
су час нае аб ста ля ван не мо жа да ваць збой...

ПАС ЛЯ ВЫ СТУП ЛЕН НЯ «МС»

НА ЎЛАС НЫМ 
ПАД ВОР КУ, 

АЛЕ ПАД КАНТ РО ЛЕМ
5 чэр ве ня г.г. у «Мяс цо вым са ма кі ра ван ні» 
быў зме шча ны ар ты кул «Вось та кое свін ства». 
Раз мо ва ў ім іш ла пра за ба ро ну (у ад па вед нас ці 
з но вы мі ве тэ ры нар на-са ні тар ны мі пра ві ла мі) 
са ма дзей ных «бой няў» на ся лян скіх пад вор ках, 
з ад на го бо ку, і ня хват ку цы ві лі за ва ных за бой ных 
пля цо вак для аб слу гоў ван ня ўсіх, хто га дуе жы вё лу 
на про даж, з дру го га.

Рэ дак цыя атры ма ла ад каз, пад пі са ны стар шы нёй ка мі тэ та 
па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
С.Р. Рад каў цом, дзе па ве дам ля ец ца, што ў мэ тах за бес пя чэн ня 
ста біль най ве тэ ры нар най сі ту а цыі і з-за скла да най эпі заа тыч най 
сі ту а цыі па асаб лі ва не бяс печ ных за хвор ван нях жы вёл у па меж-
ных з Рэс пуб лі кай Бе ла русь дзяр жа вах Мі ніс тэр ствам сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня пры ня та па ста но ва «Аб за цвяр джэн ні 
ве тэ ры нар на-са ні тар ных пра ві лаў утры ман ня пра дук цый ных жы-
вёл ва ўлас ных пад соб ных гас па дар ках гра ма дзян» (ад 4.01.  г.г.). 
Гэ тая па ста но ва ўпа рад коў вае пра ві лы за бою сель ска гас па дар-
чай жы вё лы ва ўлас ных пад соб ных гас па дар ках гра ма дзян з 
на ступ най рэа лі за цы яй мя са на рын ках.

У пункт 19 гэ тай па ста но вы Мі ніс тэр ствам сель скай гас па дар-
кі і хар ча ван ня ўне се на на ступ нае змя нен не: «Да пус ка ец ца да 
1 сту дзе ня 2014 г. са ма стой на зай мац ца за бо ем буй ной ра-
га тай і дроб най ра га тай жы вё лы, сві ней, ко ней і ін шай пра-
дук цый най жы вё лы для на ступ най рэа лі за цыі мя са і пра дук таў 
за бою ва ўлас ных пад соб ных гас па дар ках гра ма дзян пад кант ро-
лем спе цы я ліс та ве тэ ры нар най служ бы з аба вяз ко вай да лей шай 
ве тэ ры нар на-са ні тар най экс пер ты зай...»

«У тэр мін да 1 сту дзе ня 2014 г. пунк ты за бою жы вё лы бу дуць 
пры ве дзе ны ў ад па вед насць з ве тэ ры нар на-са ні тар ны мі па тра-
ба ван ня мі», — га во рыц ца ў ад ка зе.

Ра бо та на зi раль ных ка мi сiй, якiя ў гэ тым паў-
днё вым рэ гi ё не кра i ны дзей нi ча юць даў но i па спя-
хо ва, бы ла ў цэнт ры ўва гi дэ пу та таў. Кра са моў ныя 
лiч бы пры во дзiць стар шы ня Го мель ска га аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў Ма ры на БОН ДАР:

— Ра бо та на зi раль ных ка мi сiй на Го мель-
шчы не ле тась да зво лi ла па мен шыць гi бель 
лю дзей ад знеш нiх фак та раў. Ка лi мы стар-
та ва лi, хут ка атрым лi ва ла ся вы ра шаць толь кi 
40 % праб лем лю дзей, сён ня — прак тыч на 
ўдвая больш. Ле тась на зi раль ны мi ка мi сi я мi 
бы ло аб сле да ва на 85 ты сяч до ма ўла дан няў. 
Мы вы явi лi 15 ты сяч па ру шэн няў — тых сур'-
ёз ных праб лем, якiя мо гуць скон чыц ца гi бел-
лю лю дзей. Боль шасць з iх бы лi лiк вi да ва ны 
на пяр вiч ным уз роў нi. Ас тат нiя мы вы но сi лi 
на ра ён ны ўзро вень i шу ка лi ра шэн не па кож-
ным кан крэт ным пы тан нi. Да рэ чы, ад на ча со ва 
та кая ра бо та да зво лi ла i на 20 % змен шыць 
коль касць зва ро таў гра ма дзян.

Склад на зi раль ных ка мi сiй, у якiя спа чат ку 
ўва хо дзi лi толь кi спе цы я лiс ты МНС i мi лi цыi, 
за раз знач на па шы рыў ся. У рэй ды па вёс цы 
сён ня па гра фi ку вы хо дзяць яшчэ i прад стаў нi-
кi аду ка цыi, ме ды цы ны, са цы яль най аба ро ны, 
гар га зу, энер га на гля ду... Стар шы нi сель скiх 
Са ве таў пры ма юць ак тыў ны ўдзел у ра бо це 
на зi раль ных ка мi сiй. Дзей насць апош нiх ка-
ар ды нуе ка мi сiя пры рай вы кан ка ме.

Пяць га доў та му, у 2009-м, у Ма зыр скiм 
ра ё не ад бы ла ся вя лi кая коль касць па жа раў. 
Кож ныя тры днi штось цi га рэ ла, у аг нi гi ну-
лi лю дзi. Та ды i бы ло пры ня та ра шэн не аб 
ства рэн нi та кiх ка мi сiй. По тым па шы ры ла ся 
ко ла пы тан няў, якiя раз гля да юць чле ны ка мi-
сii. Толь кi пас ля гэ та га ды на мi ка сум ных зда-
рэн няў пай шла ўнiз, ад зна чае на мес нiк стар-
шы нi Ма зыр ска га рай вы кан ка ма Сяр гей 
ДЫ ЛЮК. Але за ста юц ца ча сам пы тан нi па 
ўкам плек та ва нас цi шта таў: ка лi, на прык лад, 
адзiн участ ко вы пра цуе на два сель са ве ты.

— Не ха пае спе цы я лiс таў гар га зу, энер га-
на гля ду. Тым не менш звод ка дзей нас цi на зi-

раль ных ка мi сiй за ты дзень, якую рых ту юць 
су пра цоў нi кi МНС, аба вяз ко ва кла дзец ца на 
стол стар шы нi рай са ве та. Ка лi трэ ба, мы на 
ўзроў нi ра ё на вы дзя ля ем гро шы, каб да па маг-
чы ма ла ма ём ным гра ма дзя нам, на прык лад, 
ад ра ман та ваць печ. У не ка то рых вы пад ках 
звяр та ем ся ў Го мель скi абл вы кан кам, якi нам 
да па ма гае знай сцi не аб ход ныя срод кi. Пра во-
дзiм так са ма агляд-кон курс ся род кi раў нi коў 
на зi раль ных ка мi сiй i што год пад во дзiм яго 
вы нi кi — леп шыя атрым лi ва юць гра шо выя 
за ах воч ван нi.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi Ана толь РУ БI-
НАЎ ад зна чыў, што на зi раль ныя ка мi сii — вель мi 
эфек тыў ная фор ма ра бо ты з на сель нiц твам:

— Ма зыр скi ра ён — ра ён элiт ны. Тут усё 
вель мi доб ра на ла джа на. Для гэ та га ёсць рэ-
сур сы, але ж са мае га лоў нае — сiс тэ ма ар га-
нi за цыi ра бо ты на ўсiх уз роў нях: ад прад пры-
ем ства да вёс кi... На ша за да-
ча — вы ву чыць во пыт ра бо ты 
мяс цо ва га кi ра ван ня i са ма-
кi ра ван ня ра ё на i пе ра нес цi 
яго на iн шыя рэ гi ё ны. Што да 
дзей нас цi на зi раль ных ка мi-
сiй, гэ тая мяс цо вая iнi цы я ты-
ва вель мi ка рыс ная. Яе трэ ба 
рас паў сю дзiць i за ма ца ваць у 
пра ва вым пла не больш дак-
лад на, каб бы лi зра зу ме лыя 
не толь кi функцыі, але i паў-
на моц твы.

Ана толь Ру бi наў ад зна чыў 
ста ноў чую ро лю ор га наў мяс-
цо ва га са ма кi ра ван ня ў ра ё-
не. Ад каз ва ю чы на пы тан не 
пра не аб ход насць i ро лю мяс-
цо вых Са ве таў у су час ных 
умо вах, ён ска заў:

— Бы лi роз ныя дум кi на конт та го, што, маг-
чы ма, сель скiя Са ве ты не вель мi па трэб ны. 
Пе ра мог пункт гле джан ня, што ме на вi та сель-
скiя Са ве ты з'яў ля юц ца па лi тыч най апо рай 
ула ды, iх ро лю трэ ба за раз не па мян шаць, а 
на ад ва рот, ума цоў ваць. Гэ та тая ўла да, якая 
вы бi ра ец ца людзь мi i якая блi жэй за ўсё да 
лю дзей. Важ на, што дэ пу та ты сель скiх Са-
ве таў глы бо ка ўнi ка юць у спра вы на вёс цы i 
да па ма га юць на сель нiц тву. Яны ма юць ста-
сун кi з людзь мi, яны ве да юць iх па трэ бы, яны 
на ўпрост звя за ны з ча ла ве кам, i та му iх ро ля 
вель мi вя лi кая. Але ж трэ ба тро хi па шы раць i 
iх маг чы мас цi. Мы ўно сiм пра па но ву, каб дэ-
пу та та сель ска га Са ве та ха ця б на адзiн дзень 
на ме сяц мож на бы ло вы зва лiць ад пра цоў ных 
аба вяз каў дзе ля та го, каб ён мог пра ца ваць 
з на сель нiц твам. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

П
ра ся бе ста рас та вёс кi Iс кань Га лi на 
Шуль га ка жа: «Маё шчас це i ра дасць  — 
быць не ка му па трэб най. Гэ тая ры са ў 
мя не з дзя цiн ства».

У вёс ку Iс кань Бы хаў ска га ра ё на Га лi на Сця па-
наў на пры еха ла ма ла дой на стаў нi цай ў 1959 го-
дзе. Вы кла да ла рус кую мо ву i лi та ра ту ру. Тры нац-
цаць га доў бы ла школь ным ды рэк та рам. А агу лам 
ад да ла на стаў нiц тву паў ста год дзя свай го жыц ця. 
Па мя тае свое асаб лi вы час бэ бi-бу му ў вёс цы, ка лi 
шко лу на вед ва лi больш за 200 вуч няў.

Ця пер у Iс ка нi шко лы ня ма, а боль шасць на-
сель нiц тва, як i са ма ста рас та — пен сi я не ры. Але 
гэ та не пад ста ва су ма ваць i апус каць ру кi. На сва-
ёй гра мад скай па са дзе Га лi на Сця па наў на ад чу-
вае ся бе за па тра ба ва най i зна хо дзiць у гэ тым сэнс 
жыц ця. Па куль ха пае зда роўя, iдзе да лю дзей-су-
се дзяў. У сваю чар гу i тыя на вед ва юць сваю жыц-
ця ра дас ную i кла пат лi вую су се дач ку — пра вую 
ру ку стар шы нi Абi да вiц ка га сель ска га Са ве та.

Асаб лi вае стаў лен не ў Га лi ны Шуль гi да па мя цi 
пра вай ну. Яна доб ра па мя тае, як бам бi лi Бы хаў, 
як гi ну лi яе нi ў чым не вi на ва тыя зем ля кi. Ад та го 

жах лi ва га ча су i жы ве ў ёй асаб лi-
вы го нар за во i наў-вы зва лi це ляў. 
На брац кай ма гi ле ў вёс цы Iс кань 
з вяс ны да поз няй во се нi заў сё ды 
све жыя квет кi — ад iмя ўсiх вяс коў-
цаў iх пры но сiць сю ды гэ тая цу доў-
ная жан чы на. «Наш ня змен ны ста-
рас та», — з го на рам удак лад ня юць 
пра яе жы ха ры вёс кi.

На ра ён най Дош цы го на ру ў Бы-
хаў скiм рай вы кан ка ме зме шча ны 
так са ма i яе парт рэт. А ў ха це Га лi ны 
Сця па наў ны за шклом кнiж ных па-
лiц — гра ма ты, па дзя кi, па хваль ныя 
лiс ты, дып ло мы — за тое, што ў свае 
77 га доў яна яшчэ вель мi за па тра-
ба ва ная i на ват не за мен ная. Хоць i 
ка жуць, што не за мен ных лю дзей не 
бы вае, але гэ та не пра яе.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

УСЁ ЖЫЦ ЦЁ БЫЦЬ НЕ ЗА МЕН НАЙУСЁ ЖЫЦ ЦЁ БЫЦЬ НЕ ЗА МЕН НАЙ

АК ТУ АЛЬ НА

МЯС ЦО ВЫЯ СА ВЕ ТЫ ДЭПУТАТАЎМЯС ЦО ВЫЯ СА ВЕ ТЫ ДЭПУТАТАЎ
ТРЭ БА ЎЗМАЦ НЯЦЬТРЭ БА ЎЗМАЦ НЯЦЬ

Ства рэн ню ўмоў для са цы яль на-эка на мiч-
на га раз вiц ця тэ ры то рый i за бес пя чэн ню 
жыц ця дзей нас цi на сель нiц тва ў Ма зыр скiм 
ра ё не бы ло пры све ча на вы яз ное па ся джэн не 
Са ве та па ўза е ма дзе ян нi ор га наў мяс цо ва га  
са ма кi ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лi кi 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сi. 
Акра мя чле наў Са ве та па ўза е ма дзе ян нi, 
удзел у ме ра пры ем стве пры ня лi стар шы нi 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, кi раў нi кi 
прад пры ем стваў, ар га нi за цый 
i ўста ноў ра ё на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

Аляк сандр МЯ КІН НІК ез дзіць на 
су стрэ чы з вы бар шчы ка мі за ру лём 
аса біс тай ма шы ны. Ён доб ра ве дае 
не толь кі да ро гі За слаў скай акру гі 
№ 77, але і праб ле мы, з які мі да яго 
мо гуць прый сці лю дзі. Яшчэ лепш ён 
ве дае, што мо жа зра біць мяс цо вая 
ўла да ў той або ін шай сі ту а цыі, і 
чым ёй у гэ тым мо жа да па маг чы 
ён — дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў. 
Сам Аляк сандр Пят ро віч да 
пар ла менц кіх вы ба раў 2012 го да 
пра ца ваў стар шы нёй Пят рыш каў ска га 
сель ска га Са ве та дэ пу та таў, які 
ця пер ува хо дзіць у яго вы бар чую 
акру гу. На гэ ты раз пры ём на мес ні ка 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах 
Аляк санд ра Мя кін ні ка ад бы ваў ся 
па су сед стве — у Па пяр нян скім 
сель са ве це з цэнт рам у аг ра га рад ку 

Баль ша вік. «Ня прос ты сель са вет, 
— па пя рэ дзіў ён жур на ліс та 
«Звяз ды». — Шмат лю дзей 
пры хо дзяць са скар га мі. Да ро гі, 
жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар ка, 
ін ды ві ду аль нае бу даў ніц тва...»

«А што ім 
прадпісанне?»

Ча ты ры ме ся цы та му мы ака за лі ся ра зам з 
Аляк санд рам Мя кін ні кам у ад ным мік ра аў то-
бу се пад час раз гу лу ўра га ну Хаў ер на тра се 
М3 — вяр та лі ся з вы яз но га па ся джэн ня пар ла-
менц кай ка мі сіі ў На ва по лац ку. У тых эк стрэ-
маль ных умо вах, дзя ку ю чы сме лым ра шэн ням 
і энер гіч ным дзе ян ням усіх муж чын-дэ пу та таў, 
наш мік ра аў то бус здо леў аб' ехаць 40-кі ла мет-
ро вы за тор, вы брац ца са снеж ных су мё таў і ўжо 
да поў на чы шчас лі ва да ста віць усіх па са жы раў 
у цэнтр ста лі цы. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ТВАР ДА ТВА РУ

Га ран тыя 
быць 

па чу тым
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА

Па чар ні цы — 
на фэст пад По лацк

У По лац кім ра ё не прой дзе ягад ны фес ты валь «Чар ні цы-
2013». Чэм пі я на ты і фес ты ва лі па збо ры ягад і гры боў — ві-
зіт ная карт ка гэ та га рэ гі ё на.

Фэст, які ад бу дзец ца 20 лі пе ня ў аг ра га рад ку За азер'е По лац-
ка га ра ё на, стаў ужо тра ды цый ным: сё ле та прой дзе трэ ці раз.

— Ягад ны фес ты валь «Чар ні цы-2013» з'яў ля ец ца не толь кі ці-
ка вым спа бор ніц твам, але так са ма шы ро ка пра па ган дуе ак тыў ны 
і зда ро вы ад па чы нак. Збор ягад бу дзе пра во дзіц ца на тэ ры то рыі 
не каль кіх сель са ве таў з 7 да 12 га дзін ра ні цы. У крэ а тыў ным 
ягад ным фес ты ва лі возь муць удзел ка ля 120 ка ман даў — па 4 
ча ла ве кі ў кож най. Ёсць ка ман ды ад сель са ве таў, ад дзе лаў аду-
ка цыі, прад пры ем стваў г. По лац ка і ра ё на, гра мад скіх аб' яд нан няў 
го ра да і ра ё на. У па раў на нні з мі ну лым го дам, на 50 ка ман даў 
ста ла больш, — па ве да мі лі ў По лац кім рай вы кан ка ме. — Ра ды 
збі раль ні каў чар ніц на хут касць мож на бу дзе па поў ніць да пры-
зна ча на га вы ха ду ка ман даў на старт — 7 га дзін ра ні цы...

Ар га ні за та ры фес ты ва лю «Чар ні цы-2013» упэў не ны, што ягад 
хо піць усім!

Пас ля поўд ня чле ны жу ры вы зна чаць пе ра мож цаў. І тым, хто 
больш за ас тат ніх збя рэ ягад, бу дуць уру ча ны за ах воч валь ныя 
пры зы. Для ўдзель ні каў, ба лель шчы каў і гас цей ягад на га фес-
ты ва лю бу дуць ар га ні за ва ны вя сё лыя гуль ні, кан цэрт, май стар-
клас па вы ра бе абя рэ гаў, вы ста вы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Са мы ад да ле ны ра ён воб лас цi, 
на мя жы з Го мель шчы най, быў 
вы бра ны для вы яз ной се сii 
не вы пад ко ва. Па коль кас цi 
сель ска га на сель нiц тва Сто лiн скi 
ра ён — адзiн з са мых буй ных 
рэ гi ё наў рэс пуб лi кi. Шэ раг 
на се ле ных пунк таў па цяр пеў ад 
на ступ стваў ава рыi на ЧА ЭС, што 
на клад вае ад бi так на жыц цё i 
гас па дар чую дзей насць лю дзей. 
Да та го ж ра ён вель мi цi ка вы 
раз на стай нас цю мен та лi тэ таў 
лю дзей, якiх усё ж аб' яд ноў вае 
агуль ная ры са — пра ца вi тасць. 

На прык лад, сто лiн скiх аль шан цаў уся 
кра i на ве дае як пе ра да вы атрад вы твор цаў 
агур коў i па стаў шчы коў агу роч най пра дук-
цыi на ра сiй скi ры нак. Пад час се сii, да рэ чы, 
да вя ло ся ўпер шы ню па чуць, што ў Аль ша-

нах па ча ла ся пе ра ары ен та цыя вы твор час цi: 
мно гiя гас па да ры пе ра хо дзяць ад агур коў 
на па мi до ры, клуб нi цы, iн шыя куль ту ры. Па-
трэ бам i кап ры зам рын ку да во дзiц ца да га-
джаць.

Вя до ма, аб лас ная се сiя не ста вi ла за да чу 
вы ра шыць та кiя гла баль ныя пы тан нi, як змя-
нен не ста ну на ва коль на га ася род дзя, але iмк-
ну ла ся за ся ро дзiць ува гу дэ пу та таў i служ бо-
вых асоб на асоб ных важ ных ас пек тах гэ тай 
тэ мы.

Ад стар шы нi аб лас но га ка мi тэ та пры род-
ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася род-
дзя, дэ пу та та аб лса ве та Та ма ры Ял коў скай 
пры сут ныя да ве да лi ся, што для эка ла гiч най 
бяс пе кi зроб ле на ня ма ла. На прык лад, менш 
вы кiд ва ец ца бру ду ў па вет ра, бо вы ве дзе ны са 
зва ро ту фрэ он R-12, якi раз бу рае азон. Шмат 
ува гi на да ец ца збо ру i пе ра пра цоў цы дру гас-
най сы ра вi ны, што ў мно гiм за сце ра гае зям лю 
ад лiш ня га смец ця. Мяс цо выя вы ка наў чыя i 
рас па рад чыя ор га ны пра вод зяць па ста ян ную 
ра бо ту па на вя дзен нi па рад ку на зям лi, пра што 
свед чыць ня даў нi пад ра бяз ны раз бор гэ тай 

тэ мы, пра ве дзе ны на па ся джэн нi аб лас но га 
вы ка наў ча га ка мi тэ та.

I ра зам з тым ёсць вя лi кае ко ла праб лем, 
што ча ка юць ра зум на га ўмя шан ня ча ла ве ка. 
Вель мi шмат вы кiд ва ец ца ў па вет ра рэ чы ваў, 
якiя яго за брудж ва юць. Па коль кас цi вы кi даў 
з «ма бiль ных кры нiц» (гэ та зна чыць, з ма шын) 
Брэсц кая воб ласць зай мае трэ цяе мес ца ў кра i-
 не. Горш за ўсё тое, што ма шы ны вы кiд ва юць 
бруд на ўзроў нi ды хан ня ча ла ве ка. Коль касць 
ма шын рас це, а зна чыць, усе мы з кож ным го-
дам па глы на ем больш га заў.

I на гэ тым фо не вель мi не пе ра ка наў ча вы гля-
дае ўзро вень азе ля нен ня ў мно гiх га ра дах. Па-
вод ле го ра да бу даў нi чых нор маў, у ра ё нах жы лой 
за бу до вы ўзро вень азе ля нен ня па вi нен быць не 
менш за 25%. А ў га ра дах Бя ро за, Бе ла азёрск, 
Дра гi чын, Коб рын, Ка ме нец, Сто лiн, Iва цэ вi чы 
пло шча зя лё най зо ны не да ся гае на ват 9 пра цэн-
таў. Не асаб лi ва зва жа юць на за губ ле ную зе ля-
нi ну пры бу даў нiц тве i ў Брэс це. Та му ня дзiў на, 
што ле там эко ла гi ад зна ча юць тут пе ра вы шэн не 
кан цэнт ра цыi фар маль дэ гi ду ў па вет ры.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

НЕ ДА ХОП СРОД КАЎ ЦI... СВЯ ДО МАС ЦI?
Дэ пу та ты Брэст чы ны аб мер ка ва лi стан на ва коль на га ася род дзя 

i яго ўплыў на якасць жыц ця
Святлана ЯСКЕВІЧ

«На рэш це ад хо ды за бра лі, 
а ў нас па пра сі лі пра ба чэн ня. 
Ха це ла ся б, каб і на да лей не 
ўзні ка лі та кія не да рэ чнас ці»,— 
ска за лі ў раз мо ве з ка рэс пан-
дэн там «га рад скія» жы ха ры 
Ду бо ва га Ло гу. Акра мя та го, 
па вод ле іх слоў, пла ту за вы-
ваз смец ця ім на лі чы лі на ват 
за зі му, хоць яны там і не жы лі.

— Па ру шэн ні гра фі ка вы-
ва зу бы та вых ад хо даў, вя до-
ма, зда ра юц ца, — па га дзіў ся 
ды рэк тар КУП «Чэр вень ская 
ЖКГ» Ігар На віц кі. — Але мы 
па ста ян на на гад ва ем май-
страм, каб яны па пя рэдж ва лі 
лю дзей, што тэр мін збо ру ад-
хо даў пе ра но сіц ца па кан крэт-
ных пры чы нах на ін шы дзень. 
Бо ча сам не ха пае ма шын, а 
бы вае, яны псу юц ца.

— Кошт вы ва зу цвёр дых 
бы та вых ад хо даў скла дае 
3640 руб лёў з кож на га за-
рэ гіст ра ва на га па мес цы 
жы хар ства за ме сяц. Але ў 
ра ё не ёсць і так зва ныя дач-
ні кі, спад чын ні кі, якім да ста-
лі ся баць коў скія да мы. Яны 
пра пі са ны ў Мін ску ці ін шай 
мяс цо вас ці, а ў ра ё не пра-
жы ва юць з ран няй вяс ны да 
поз няй во се ні. З імі звы чай-
на за клю ча юц ца се зон ныя 
да га во ры на вы ваз цвёр дых 
бы та вых ад хо даў — з кра са-
ві ка па каст рыч нік ці з мая па 
каст рыч нік, — ка жа бух гал тар 
Іры на Ша шок. — У на се ле ных 
пунк тах смец це збі ра ец ца два 
ра зы на ме сяц у ад па вед нас ці 
з рас пра ца ва ным гра фі кам і 
марш ру там. Але, на жаль, не 
ўсе ад хо ды мож на вы вез ці за 
адзін раз. На коль кі ве даю, ця-
пер у ра ё не пры ня та ра шэн не 
вы ка рыс тоў ваць яшчэ і трак-
тар з пры чэ пам, рэй сы яко га 
бу дуць чар га ваць з рэй са мі 
ма шын. Тым больш што пла-
ну ец ца па вы сіць кошт вы ва зу 
смец ця ў два ра зы.

Па сло вах Іры ны Ся мё наў-
ны, з апла тай за вы ваз бы та-
вых ад хо даў у зі мо вы пе ры яд 
зда ра юц ца не ча ка нас ці. Ле-
там, як пра ві ла, тэ ле фа ну юць 
лю дзі і сцвяр джа юць, што яны 
не жы лі на да чах. Але ў ра-
ней шых да га во рах зна чыц ца 
ад ва рот нае.

— Ця пер пры за клю чэн ні 
да га во раў мы ўказ ва ем, што 
ча ла век пра жы вае ў кан крэт-
ным на се ле ным пунк це толь кі 
се зон на. Па кож ным зван ку 
пра во дзім, так бы мо віць, 
сваё рас сле да ван не, звя ра-
ем спіс кі з сель скім Са ве там. 
І ка лі ча ла век са праў ды не 
зна хо дзіў ся тут зі мой, то яму 
ро біц ца пе ра раз лік, — тлу-
ма чыць спе цы я ліст. — Жы-
ха ры Ду бо ва га Ло гу нам 
тэ ле фа на ва лі толь кі на конт 
са пса ва най ка лон кі з ва дой. 
Мы яе ад ра ман та ва лі. Што 
да ты чыц ца не свое ча со ва га 
вы ва зу цвёр дых бы та вых ад-
хо даў, то та кой скар гі да нас 
не па сту па ла, — кан ста та-
ваў стар шы ня Руд нян ска га 
сель ска га Са ве та Мі ка лай 
НА ХАМ ЧЫК.

Ра зам з тым, як ад зна чыў 
Мі ка лай Кан стан ці на віч, у 
сель вы кан ка ме ёсць ад па вед-
ныя ўзо ры да га во раў з ра ён-
ным прад пры ем ствам ЖКГ. 
І лю бы ча ла век мо жа за клю-
чыць тут, на мес цы, да га вор, 
які бу дзе, у сваю чар гу, пе ра-
да дзе ны не па срэд на ад ра са ту. 
Зроб ле на гэ та для зруч нас ці 
жы ха роў, каб не мар на ва лі 
час, не еха лі ў ра ён, а маг лі 
вы ра шыць спра ву хут ка. «Гро-
шы за вы ваз смец ця не ідуць 
на ра ху нак сель вы кан ка ма. 
На ша вы га да, ба дай, толь кі ў 
тым, што на се ле ныя пунк ты 
чыс тыя і ня ма зва лак, — за-
зна чыў кі раў нік мяс цо вай ула-
ды.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.


